Høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg: Handlingsplan for vejstøj 2018-23
Kgs. Enghave Lokaludvalg har behandlet Handlingsplan for vejstøj.
Kgs. Enghave er en bydel med mange boliger der er belastet af trafik, herunder støjplager, og kan kraftigt
bakke op om, at der gøres noget for at bremse generne – også selvom støjen er mindsket de seneste år.
Lokaludvalget mener dog, at der er behov for en overordnet trafikplanlægning, som har fokus på at
begrænse trafikmængderne. Der er behov for mere helhedstænkning, da støj kun er en af de mange gener
fra trafikken.
Lokaludvalget bakker op at der fortsat arbejdes med udskiftning til støjdæmpende asfalt. Det er dog vigtigt,
at der ved udskiftning af asfalt vælges at fremrykke udskiftning på de vejstrækninger, hvor der er mange
støjplagede boliger – og ikke kun som en del af genopretning af veje, som det er sket i 2013-2018 (jævnfør
s. 2 i bilag). Vi vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at der i vores bydel er et stort behov for at
mindske støjen på Sydhavnsgade, P. Knudsens Gade og Ellebjergvej mellem Sjælør Boulevard og Haydnsvej.
Da der for nogle år siden blev bevilget penge til støjdæmpende asfalt i Sydhavnen måtte vi til vores
skuffelse konstatere, at det IKKE var på de vejstrækninger med mange støjplagede boliger.
Lokaludvalget bakker op om, at hastigheden kan nedsættes til 50
km i timen – og ser gerne at dette sker på Sydhavnsgade.
Lokaludvalget ser derudover trafikplanlægning lokalt, som et
væsentligt værktøj til at begrænse generne. Et af vores vigtige
projekter i Bydelsplan for Kongens Enghave, er derfor at
indsnævre Enghavevej til to spor fra Vigerslev Alle til Sydhavn
Station, så der kun afvikles trafik i de vejbaner der ligger længst
væk fra bebyggelsen. Dette vil fredeliggøre boligerne og samtidig
give rum for idræts- og kulturaktiviteter i byrummet.
Vi håber, at der kan arbejdes videre med dette i forbindelse med
den kommende Områdefornyelse for Bavnehøj.
Vedrørende indsatsområde 7.3.1 Støjreduktion i
byfornyelsesprojekter finder lokaludvalget, at det også er vigtigt, at almene boligforeninger kan søge tilskud
til støjreducerende løsninger. Normalt kan byfornyelsesmidler ikke søges af disse. En stor del af de
støjplagede boliger i Kgs. Enghave er almene boliger.
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